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Ser ditt nyhetsbrev konstigt ut? Klicka här.

Upplev vår del av Sverige

WEST SWEDEN ACTION WEEKS - Anmäl dig till sommarens stora utmaning
3 augusti till 1 september är Västsverige centrum för en rad fantastiska upplevelser för dig som älskar
löpning, paddling, cykling, simning och rullskidor. Under samlingsnamnet West Sweden Action Weeks
�nns sju olika tävlingar av varierande svårighetsgrad som du kan anmäla dig till. Välj själv vilken eller
vilka som passar dig bäst! 

DESSA LOPP INGÅR

VÄSTGÖTATUREN - Planera ditt familjeäventyr

https://www.anpdm.com/newsletterweb/454A5C40714441584676494159/424B5942784445504A764542594671
https://one-lnk.com/x1epCRof5rkIxWvHYiX4kFFV4M-UfP7sg_DERfYv26NlL_Qc5bt-EABrl4YTK5pU6sc-O8J1A_iLrHqKA1M4dH3eg/x1eCJRwrqKAl5kXAzAAOdAEwQAEGIbWCHgzGlmbjYOrZIQprz7ebn89kBDR2Jq0HdSqO7jhoBli8vGGotH-Qx9VOMf9XBIuvPQnutZlUu4e2mIkcyfmRNsxaPXtDpvrViz7rf8YyyUMMfAdHniaPSoIgg/
https://one-lnk.com/x1epCRof5rkIxWvHYiX4kFFV4M-UfP7sg_DERfYv26NlL_Qc5bt-EABrl4YTK5pU6sc-O8J1A_iLrHqKA1M4dH3eg/x1eX_hQbG2dWFzQx2Oa-YMQ0J0HJHeiVBFHlhQhcJ7d_-neyOZRb6XLCTiUTfU3HkxL0LSnwwbxb1dhNnHaHZLbyfkUBp_2GGl77pJZ-v26j1ovITVC3N7wZC4xpei6Zh4O4H3uSqtzl-dNokUi3dyDxg/
https://one-lnk.com/x1epCRof5rkIxWvHYiX4kFFV4M-UfP7sg_DERfYv26NlL_Qc5bt-EABrl4YTK5pU6sc-O8J1A_iLrHqKA1M4dH3eg/x1eeWZnpf7IyPedFmi0bWW-IohTbo8assypMf31t5EHY4XqtoUuZusTjsDBeLIoVyUACAoaVqJ2P7BgsJMme_XR3WJ3jcqc-_vRqO3iZJr8pcDptBsHn7MGiUvekiRltHUB34ah2LWqTSIG5dnw4-8T0rWT1EQRievNL63Hks6VquA/
https://one-lnk.com/x1epCRof5rkIxWvHYiX4kFFV4M-UfP7sg_DERfYv26NlL_Qc5bt-EABrl4YTK5pU6sc-O8J1A_iLrHqKA1M4dH3eg/x1euiEgkghd-FhKj9xfJl73MB1HbiwDPn3gUosqhpxzzQjHHEEOjiKKjQHdUsS9K0ZxM3z0FHV5gyoPQt7ikIgWdzsF3Grg4VMoHz-jwZpECpbmjFY1hvwBAP7ZUfqMWF9WEotk-J3Z5IqXMBSpLd0TDi4bn8PIs67ZtLtKtqMLdu7nuz8nbtd83kgJASHizboX/
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På jakt efter ett minnesvärt äventyr för hela familjen i sommar? Varför inte testa Västgötaturen? I
Skaraborg hittar du Skandinaviens största vattenpark, ett sagoslott från 1200-talet, en
superspännande fästning, en vindlande kanal och Sveriges bästa äventyrsbad. Och en massa andra
skojigheter däremellan.

RESMÅLEN I VÄSTGÖTATUREN

STRAX UTANFÖR GÖTEBORG - Utmärkta resmål värda ett besök
Det räcker att åka en liten bit utanför stadsgränsen för att komma till platser som bjuder på
fantastiska upplevelser. För att göra det enkelt för dig har vi valt ut några ställen som är extra sevärda
och enkla att besöka. Alingsås, Floda & Nääs, Hönö, Gunnebo Slott, Marstrand och Styrsö & Vrångö är
alla tillgängliga med kollektivtra�kens hjälp. Biljetter köper du via biljettappen Västtra�k To Go. 

ALLT DU BEHÖVER VETA

https://one-lnk.com/x1epCRof5rkIxWvHYiX4kFFV4M-UfP7sg_DERfYv26NlL_Qc5bt-EABrl4YTK5pU6sc-O8J1A_iLrHqKA1M4dH3eg/x1e1okJLoBjfnZ2XgXp2Gob9B0aBMfw3rhGt-pb5n7gyeZ_vmu9gAFAnzvYK1EvJLUv5o3Kxi0Yp1lt8FF-Etyuwq05vrKPB4OXed4ydfx8ond_vM1ojTe-DdeLzuK1kCEKpa2gszyFvqvgLiiSsoT9IQ/
https://one-lnk.com/x1epCRof5rkIxWvHYiX4kFFV4M-UfP7sg_DERfYv26NlL_Qc5bt-EABrl4YTK5pU6sc-O8J1A_iLrHqKA1M4dH3eg/x1eD8ntjujOAQHaD3IfMyi12Kj6k5ItA_9w-V0zzb127gSHIM2DMe1TEJfWOBo8fDYPD85pTqILWLHCZJIx7lCCM-92EkO3ThHpFUFbJeWiNxlC4tAmJfVzoGk-88XLiBJ8CJdn8-taGaKwftWgqausGA/
https://one-lnk.com/x1epCRof5rkIxWvHYiX4kFFV4M-UfP7sg_DERfYv26NlL_Qc5bt-EABrl4YTK5pU6sc-O8J1A_iLrHqKA1M4dH3eg/x1e2mkfBdW0QxgHO5rofsyG_umirgBwEKVgjNfY4EdwMVbXmbzL4KpJIgd87yPoh1p6TrS4piTJo0S25iAAK7oTrZHh04KMcf6IdOHCmKxsfWqpRj0GGl-nBfINSRazc03rrwItHnFKce1obwPC8mAgz3qHuMlobNC7K3asiOznmNY/
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Tareq Taylor jagar revansch i Nordiska Mästerskapen i ostronöppning
Årets upplaga av Nordiska Mästerskapen i ostronöppning avgörs i Grebbestad lördagen den 4 maj. Är
du på plats får du bland annat se Tareq Taylor jaga revansch. Kockarnas kamp-vinnaren och TV-
kocken gjorde tävlingsdebut i fjolårets upplaga, där han tävlade i den öppna klassen, men tappade två
ostron och �ck tidstillägg. I år är Tareq direktkvali�cerad till NM och hoppas på revansch. 
Folkligt, festligt och fullsatt utlovas!

LÄS ALLT OM FOLKFESTEN HÄR

Välkommen till Västsverige - The Edible Country
Laga mat tillsammans med goda vänner, upptäck nya och spännande råvaror och kom oslagbart nära
den svenska naturen. Välkommen till Västsverige – The Edible Country. I Västsverige �nns tre
bokningsbara bord: ett på Ramsvikslandet i Bohuslän, ett vid Gunnebo slott nära Göteborg och ett i
Norrkvarn, alldeles intill Göta kanal.

HUR FUNGERAR DET? LÄS HÄR

https://one-lnk.com/x1epCRof5rkIxWvHYiX4kFFV4M-UfP7sg_DERfYv26NlL_Qc5bt-EABrl4YTK5pU6sc-O8J1A_iLrHqKA1M4dH3eg/x1eU3gZcWuiTEsEgYhQMtB_OSbTAKfu2AnfSYoCpKSfj--ad05kyxB1FxC4aiJRlMpgX7rImV2-16AxNSC5pOgbadCHjHIrvvgiK9k4o7wcXmQh2l4kc0Gy6FPrSKso7P2fPimRkiKwySrSQ4w9b-9Tvudi-eMcbJ2sgGSWBzvq09iX-G1-YTk8cqxWpOzogJqt8C5OXCIhse7uV4wMqUWvXQ/
https://one-lnk.com/x1epCRof5rkIxWvHYiX4kFFV4M-UfP7sg_DERfYv26NlL_Qc5bt-EABrl4YTK5pU6sc-O8J1A_iLrHqKA1M4dH3eg/x1eCJRwrqKAl5kXAzAAOdAEwQAEGIbWCHgzGlmbjYOrZIQprz7ebn89kBDR2Jq0HdSqO7jhoBli8vGGotH-Qx9VOMf9XBIuvPQnutZlUu4e2mIkcyfmRNsxaPXtDpvrViz7rf8YyyUMMfAdHniaPSoIgg/ediblecountry/
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Nu startar �kavandringarna i Alingsås för säsongen
Fikavandringarna i Kaféstaden Alingsås är ett säkert vårtecken. Den 11 maj startar årets säsong. Unna
dig en riktigt härlig start på �kasäsongen med en guidad tur genom Alingsås rika kaféhistoria och få
även lite svensk �kahistoria på köpet.

SÅ BOKAR DU BILJETTER

MEET THE LOCALS - Cykla MTB med Marcus i Göteborg
Marcus är en 42-årig konsult som bor vid foten av Änggårdsbergen i centrala Göteborg. Han har över
20 års erfarenhet av cykling i detta skogsområde. Är du intresserad av att hänga med honom på en
tur?

BOKA MARCUS PÅ MEETTHELOCALS.SE

vastsverige.com | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera 
 

Följ oss:

Turistrådet Västsverige - en del av

https://one-lnk.com/x1epCRof5rkIxWvHYiX4kFFV4M-UfP7sg_DERfYv26NlL_Qc5bt-EABrl4YTK5pU6sc-O8J1A_iLrHqKA1M4dH3eg/x1eeS1X5MGJLnG6DgnzNtD-DZl_WKihLl_JYHrFNOTL0Taa6ZpAV4Kpbr-rAP5N-OjhiQTKfz3C3QS9EuD9glX2ZNrwKex8-A4XApgMcfXDsITrFVkodrzvqjGd-Co_z8hd0vlfKyemu2M8l5jpjWXnjoqiMkm57LDkmb1vZBo3MnhpjBoLLwuySQhY1ME_DJ6W9BKXZdr3I25T3DIyG1hI8zeY-UZE-dwkHW-JPZ_fcg3PKI9Jc7HhmrNDxpFgE-E-y2zGBn1RV-9E2ABAVEZFH1LHPlcbHH0b4uL-Vi_XW57HfvDmof0f5LinfMa_VpVrCNST-ulCWLh-f2ZGf1Cax6eg9-rxC8S0HO2q1k5qQSqxdYC_sqYLpF7-k8U-U_wQAIuRx1XCchGvGG4iIGit2JUcrT96lfF8QOKn1E5tO6PoftIuB8CIFXRRg1rf1cAfToJlHj1RZXySLfbNwVpSVzgewt_w5fLekh-R8aUrLw4GnywwNwX__FtsxuKsJxUHPjPxnDj04FYynAUH0Kr140Ml5eBWtWzOwrN_gI5w-Ts/
https://youtu.be/f2P1WlATNDk
https://one-lnk.com/x1epCRof5rkIxWvHYiX4kFFV4M-UfP7sg_DERfYv26NlL_Qc5bt-EABrl4YTK5pU6sc-O8J1A_iLrHqKA1M4dH3eg/x1ejcLXeZVZKKkXpORTvZMyWMo_0m2M-fOUt0S-nhduAjjUVaDfoGCrUp2gcV-jey_7Ame7SSDQEi0SFR0UVsyPi5oGFdoEYrTn-zN1vmlsPoOqQCJz1YK8V118jQ2zvMj1yGRxd5NuC_RAKs6oz03ho-d7wRl--ANSMLxKq5C6ccG1fSmBT4PhPh9qAHFPqLfRhfbok6nFQeADyvWzg54U5Zyb_6JxOr5KNMUFnwWRyl4/
https://one-lnk.com/x1epCRof5rkIxWvHYiX4kFFV4M-UfP7sg_DERfYv26NlL_Qc5bt-EABrl4YTK5pU6sc-O8J1A_iLrHqKA1M4dH3eg/x1eCJRwrqKAl5kXAzAAOdAEwQAEGIbWCHgzGlmbjYOrZIQprz7ebn89kBDR2Jq0HdSqO7jhoBli8vGGotH-Qx9VOMf9XBIuvPQnutZlUu4e2mIkcyfmRNsxaPXtDpvrViz7rf8YyyUMMfAdHniaPSoIgg/
https://www.anpdm.com/taf/23834096/424B5942784445504A764542594671
https://one-lnk.com/x1epCRof5rkIxWvHYiX4kFFV4M-UfP7sg_DERfYv26NlL_Qc5bt-EABrl4YTK5pU6sc-O8J1A_iLrHqKA1M4dH3eg/x1eKlDhs7F4xZWxu8ejLwaJCjWhv0yqZq3OZmzc9UZkxDEJ2K-Ku8_sMeX9vJ6CJhKge8qI45AO3bOV4IHD64NnQMQu5DrMJcjt6kWsk94y48mC5RqhMqomJfs08DipdQ1xjf9QDlYLb7wg2DnYQx9U5UUhCM3x2i40-G1Fgp2Qkb6hok6DxiOCkdHQ6vYjDsb2/
https://www.anpdm.com/oa/23834096/424B5942784445504A764542594671
https://one-lnk.com/x1epCRof5rkIxWvHYiX4kFFV4M-UfP7sg_DERfYv26NlL_Qc5bt-EABrl4YTK5pU6sc-O8J1A_iLrHqKA1M4dH3eg/x1ezWXwNsIDeyqEOKG0NuNlUe5uCvetbvnkB-Jcdbnt4PDwwH7GHWsPBltT6pw6OQurX3NEk18124IM5rz_8L9kfEsYQWe-BoZfGDG2vhkHLZJnJDs-Ox6dqie_JY7IHcfOLDo5wbtlWxpn9SoQr_-eiQ/
https://one-lnk.com/x1epCRof5rkIxWvHYiX4kFFV4M-UfP7sg_DERfYv26NlL_Qc5bt-EABrl4YTK5pU6sc-O8J1A_iLrHqKA1M4dH3eg/x1e_vsLeNFPgI_UmY16Mgj91ndpHQHcfabyJJLhYTJy7jbvI4MMp8Qkkc327XtvlWb2t2nomoffsOnsBkl6Qsn3pxP_46FbMwAiekdDSrnd-fvSpLFpJJg3YB0m9tkPTxqVFvMuRfwzb258J8Zar-SnUg/
https://one-lnk.com/x1epCRof5rkIxWvHYiX4kFFV4M-UfP7sg_DERfYv26NlL_Qc5bt-EABrl4YTK5pU6sc-O8J1A_iLrHqKA1M4dH3eg/x1eCJRwrqKAl5kXAzAAOdAEwQAEGIbWCHgzGlmbjYOrZIQprz7ebn89kBDR2Jq0HdSqO7jhoBli8vGGotH-Qx9VOMf9XBIuvPQnutZlUu4e2mIkcyfmRNsxaPXtDpvrViz7rf8YyyUMMfAdHniaPSoIgg/
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Turistrådet Västsverige är Västra Götalandsregionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor.
Vårt uppdrag är att utveckla och marknadsföra Västsverige (Västra Götalands län) som destination.

 


